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Verslag vergadering 

                                                                                                     Museumcommissie 18 
 

 

 
 
 

 

contactpersoon: Ward Bohé, conservator, 037783451, ward.bohe@sint-niklaas.be 

 

 

plaats datum 

Digitale meeting 26-10-2020, 20 uur 

 

Aanwezig 

Filip Baeyens, Lucien Bats, Ward Bohé, Goeleke De Wit ( verslag ), Jolien Van den Bossche, 

Roel Daenen, Hilde Reyniers, Marc Steels, Bart Thiron, Marcel Van Looy, Dirk Van 

Overmeire, Jack Van Peer, Giel Verhelst, Bart Willems, Inge Baetens, Leen Heyvaert, Sandy 

Vanhandenhove, Tunrayo Adeolu, Marijke Pante, Jan Meganck, Jan Verhofstadt, Gilberte 

Van Hoey, Geert Vanden Hende, Tamara Van Hout ( punt 4 ) 

 

Verontschuldigd 

 Chris De Beer en Gerrit Van Puyvelde 

 

 

 

Voorzitter Lucien Bats verwelkomt iedereen op de vergadering die vanwege corona digitaal 

via Teams verloopt. 

 

 

 

 

 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag museumcommissie 17 

2. Aanduiding nieuwe commissieleden 

3. Verwelkoming nieuwe museumadviseur Jolien Van den Bossche 

4. Huis Janssens: Voorstelling plannen interieur door Tamara Van Hout 

  Voorstelling museale invulling door Ward Bohé 

5. Collectiebeleid 

6. Planning tentoonstellingen en publiekswerking 

7. Varia 
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1. Goedkeuring verslag museumcommissie 17 

 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van vorige museumcommissie. 

Er zijn geen opmerkingen van de leden. Het verslag wordt bij deze goedgekeurd. 

De voorzitter wil zijn felicitaties overmaken i.v.m. de tentoonstelling ‘Honger’. Een 2000-

tal bezoekers kwamen langs. Fijn dat het parcours ook door de vaste opstelling van SteM 

verliep. Ward Bohé vermeldt dat het leeuwendeel van de organisatie in handen lag van 

het Cultuur Centrum en Expart. Proficiat! 

 

 

 

2. Aanduiding nieuwe commissieleden 

 

Commissielid Sander Vanden Hende wordt vervangen door nieuw lid van de 

museumcommissie mevr. Tunrayo Adeolu. Welkom! 

Voor commissielid Stefanie Francois zal vervanging gezocht worden. 

 

3. Verwelkoming nieuwe museumadviseur Jolien Van den Bossche 

 

Jolien Van den Bossche is de nieuwe museumadviseur. Zij neemt vanaf begin november 

de taken van Greet Polfliet voor haar rekening. Zij stelt zich kort even voor. 

Welkom! 

 

 

4. Huis Janssens Voorstelling plannen interieur door Tamara Van Hout  

                        Voorstelling museale invulling door Ward Bohé 

 

Tamara Van Hout, stadsambtenaar Monumentenzorg, stelt via een PPT de aanpak van de 

binnenrestauratie van Huis Janssens voor.  

 

Reactie museumcommissie: 

LB: ‘Bedankt Tamara voor de toelichting.’ 

 

Ward Bohé stelt de aanpak van de museale invulling van Huis Janssens voor via een PPT. 

 

               Reactie museumcommissie: 

LB:’Het zou zeker interessant zijn dat ook tijdelijke tentoonstellingen in Huis Janssens 

door verenigingen en individuelen kunnen georganiseerd worden.’ 

=Dat kan in een beperkte ruimte. SteM heeft een grotere ruimte om tentoonstellingen te 

creëren. 
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GVDH: ‘Dit is een prachtig verhaal. Wordt er ook aan immaterieel erfgoed gedacht?’ 

=Dit wordt zeker meegenomen! 

JVP: ‘Ik heb hierbij twee bedenkingen. Ten eerste zou het Huis Janssens een gastvrij 

cultuurhuis moeten zijn. Dit staat op de agenda van de cultuurraad. Een plek waarbij 

ook niet-erfgoed gerelateerde cultuurverenigingen op occasionele basis toegang 

verkrijgen tot de vergaderruimtes. Ten tweede wat met de verdere invulling van de 

conciërgewoning?’ 

=De conciërgewoning is momenteel bewoond en dit met een 3-6-9 jaar contract. 

Het voordeel is dat er bewaking is voor het Mercatormuseum en Huis Janssens. 

Dit is een voordeel bij het afsluiten van een verzekering voor vb. de ontlening van de 

Atlas Maior van de Phoebus-foundation. In huidige omstandigheden is het veiliger met 

een conciërge op de site. In de toekomst wordt hier nog verder over nagedacht. 

JM: ‘ Dit zijn veelbelovende plannen. Enig idee wanneer alles klaar zou zijn?’ 

FB: ‘ De gunning is gebeurd. Er zou dit jaar nog gestart worden met het interieur. Er 

wordt hieraan doorgewerkt gedurende het hele jaar 2021. In 2022 wordt de invulling 

aangepakt. Opening van het Huis Janssens zou voorzien zijn de 2de helft van 2022.’ 

TVH: ‘Even het erfgoeddepot, gesitueerd op annex 2, nuanceren. Het is niet de 

bedoeling dat alle verenigingen hier hun bezittingen komen stallen. Het Huis Janssens 

is wel een erfgoedhuis met ruimte om te kunnen vergaderen en een minimum aan depot 

voor vb. boekhouding.  

FB: ‘Het Huis Janssens is in eerste instantie een museum met een sfeer van gastvrijheid. 

In de hall kan men een groep van 20 à 30 mensen ontvangen voor vb. poëzie, 

muziek,…Ook kunnen groepen ontvangen worden die onze stad bezoeken. Mits afspraak 

kan in de educatieve ruimte een workshop of een lezing doorgaan. 

LB: ‘ Zijn hierover nog opmerkingen?’ 

FB: ‘ We vragen de museumcommissie de goedkeuring voor het werkproces en het 

vertrouwen.’ 

LB: ‘ De museumcommissie adviseert het voorstel positief mits opmerkingen van Jack 

Van Peer en Jan Meganck’. 

JM: ‘ Nog een vraag. Is het de bedoeling dat Huis Janssens het aanspreekpunt wordt voor 

het museum van Sint-Niklaas?’ 

= De SteM site staat voor geschiedenis van stad en streek. Huis Janssens is een 

aanvulling, een lichtere versie.’ 

RD: ‘Wordt de naam Huis Janssens de vlag voor alle musea of gaat men voor een 

aantrekkelijkere naam om alle musea te duiden?’ 

= Dit is een goede suggestie. Hierover wordt verder nagedacht. 

JM: ‘ In Dordrecht staat het Huis Van Gijn. Een uniek concept waarbij men de 

familienaam toch heeft behouden.' 
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5. Collectiebeleid:  voorstellen aankopen-schenkingen 

 

-Gabriëlla Cleuren schilderij ‘The past and the future’ ( 2015 )  

vraagprijs is 3.500 euro minus korting 1.000 euro is 2.500 euro + 6 % BTW 

               Waardeberekening van dit schilderij komt op 2.635 euro.  

=Advies van museumstaf en schepen is om dit schilderij aan te kopen voor 2.500 euro + 

BTW 

 

Reactie Museumcommissie: 

LB: ‘ Voor mij is dit in orde. Wederom wordt gekozen voor een kunstenaar, in dit geval 

kunstenares, van Sint-Niklaas.’ 

JVP: ‘Ik kan de woorden van de voorzitter alleen maar bevestigen. Er wordt een 

engagement ten opzichte van plaatselijke hedendaagse kunstenaars genomen. Ook het 

onderwerp van het schilderij alludeert perfect naar de huidige problematiek rond 

emigratie.’ 

=museumcommissie gaat akkoord met de aankoop 

 

-Edouard Agneessens, schilderij ‘portret Edgard Tinel’ 

Dit schilderij wordt aangeboden door dhr. Hemelaer. Vraagprijs is 12.500 EUR 

Waardeberekening van dit schilderij komt op 4.500 -5.200 EUR. 

Advies van museumstaf en schepen is om dit schilderij aan te kopen en dit in langdurige 

bruikleen te geven aan het Tinelmuseum te Sinaai. 

Na het uitbrengen van het bod noemt dhr. Hemelaer het bedrag van 5.200 EUR aan 

welke prijs hij het werk wil verkopen. 

 

Reactie Museumcommissie: 

LB: ‘ Dit portret is een pronkstuk voor het Tinelmuseum. Ik geef dan ook graag een 

positief advies voor aankoop’. 

JM:’ Als conservator van het Tinelmuseum ben ik zeer blij dit schilderij in ons museum 

tentoon te kunnen stellen. Het zal dan ook een mooie plaats krijgen en goede zorgen’. 

=museumcommissie gaat akkoord met de aankoop 

 

-Sander Wijnants ‘5 ontwerpen voor glasramen’ 

5 ontwerpen voor glasramen houtskool op papier worden geschonken door mevr. Van 

Avermaet. Dergelijk werk is nog niet in de collectie van SteM. De werken zijn in goede 

tot zeer goede staat. Totale waarde wordt geschat op 4.138 euro.  

=Advies museumstaf en schepen: omwille van noodzakelijke snelle verhuis van 

schenkster het bod aanvaard en opgehaald 01-09 

 

Reactie Museumcommissie: 

= Akkoord met schenking 
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-Sander Wijnants schilderij ‘Diane te paard’ 

Dit schilderij wordt aangeboden door dhr. Van den Bogaert. Het is een mythologisch 

tafereel, hetgeen iconografisch nog niet in stedelijke kunstbezit is. Is het een studie voor 

een glasraam of voor een schilderij? De vraagprijs is nog niet geformuleerd. 

Waardeberekening van dit schilderij komt op 2000 euro 

=Advies van museumstaf en schepen om dit schilderij eventueel voor 2.000 euro aan te 

kopen. Wel de bedenking dat er voor ongeveer 8.000 euro gereserveerd wordt van het 

budget voor Cleuren en Agneessens. 

 

Reactie museumcommissie: 

JVP: ’Er moet een keuze gemaakt worden. Er is reeds veel werk in stedelijk bezit van 

Sander Wijnants. De centen kunnen beter besteed worden aan werk van hedendaagse 

kunstenaars die nog leven en betaalbaar zijn.’ 

JM: ‘ Ik ben voor de aankoop van dit werk van Sander Wijnants’. 

=museumcommissie gaat niet akkoord met aankoop  

 

-Sander Wijnants schilderij ‘Kolenmeisje’ 

Dit schilderij wordt aangeboden door dhr. Oste. Het is een kleurrijk olie op doek werk. In 

het stedelijk kunstbezit is reeds een gelijkaardig werk. De vraagprijs is niet bepaald. 

Waardeberekening van dit schilderij komt op 1.250 euro. 

=Advies van museumstaf en schepen is om dit werk niet aan te kopen 

 

Reactie Museumcommissie: 

= Akkoord om dit werk niet aan te kopen. 

 

-Voorstel tot aankoop drie werken uit tentoonstelling ‘Honger’: 

• Patrick Vertenten ( Sint-Gillis-Waas): Barfly ( 2017-2020 ) 1.820 euro 

verzekeringswaarde 

• Jan Stremes ( Sint-Niklaas ): Vacuum ( 2020 ) 1.400 euro verzekeringswaarde 

• Jan de Maesschalck ( atelier te Stekene) Trailer Trash ( 2019-2020 ) 

verzekeringswaarde 14.000 euro 

=Deze selectie ter aankoop is gemaakt door de curator CC, collectiebeheerder SteM en 

conservator SteM 

 

Reactie Museumcommissie: 

LB: ‘Kan dit aangekocht worden na Nieuwjaar? Zo ja, als er voldoende budget is voor alle 

drie zeker akkoord’ 

JVP: ‘ Zeker het werk van Jan de Maesschalck aankopen. Het is het meest waardevolle 

werk. Deze miskende kunstenaar kan zeker optornen tegen Tuymans en Borremans’. 

FB: ‘ Is er meer info ivm Gert De Keyzer? Woont deze in Sint-Niklaas? Is ook interessant 
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werk.’ 

= Ja, Gert De Keyzer woont en werkt in Sint-Niklaas. Zijn werk is volledig met stylo 

gemaakt. Interessant werk maar momenteel is het aankoopbudget besteed. 

 

=Museumcommissie gaat akkoord met de aankoop van de drie werken. 

 

 

-Eugène Laermans 3 etsen 

Deze worden aangeboden door Stef Van Bellingen ( Warp vzw ). Het zijn etsen op zink ca. 

1914. Iconografisch stelt het wandelende mannen-kinderen-begrafenisstoet voor. 

Het is een aanvulling op de collectie ‘ De paria’; ‘Gebed der ootmoedigen’; ‘De zwerver’; 

‘zelfportret’ ( 3 schilderijen en 1 houtskooltekening ). De vraagprijs is niet vastgesteld. 

Waardebepaling is 150 euro gebaseerd op veilingresult 2015 voor drie identieke etsen 

door Arenberg Auctions 

= Advies museumstaf en schepen om de werken aan te kopen iets onder de waarde 

wegens restauratie 

 

Reactie museumcommissie: 

=Museumcommissie gaat akkoord  

 

-2 aanvaarde schenkingen: 

 

• -Operatietafel ca 1950 geschonken door ODISSEE  

• -Tapkraan uit verdwenen café De Fruitmarkt op de Houtbriel geschonken door 

mevr. Cools 

 

 

 

6. Planning tentoonstellingen en publiekswerking 

 

Ward Bohé stelt de programmatie voor 2021 voor via een Excel-document. Door de 

corona-crisis zijn de musea genoodzaakt kleinschaligere initiatieven te organiseren. 

 

Reactie museumcommissie: 

JVP: ‘ Even meegeven dat Graphia een tentoonstelling plant met als thema ‘vrouwen als 

opdrachtgever’. Wanneer deze tentoonstelling in 2021 zou doorgaan, voor- of najaar, is 

afhankelijk hoe de corona-crisis evolueert. Is er een mogelijkheid om de ‘Atlas Maior – 

tentoonstelling op te schuiven? 

=Dit kan jammer genoeg niet. De periode is vastgelegd van 7/02 tem 25/04/2021. 

Daarna gaat de atlas van de Phoebus foundation naar een andere instelling. 

 

 



7  

JM: ‘ De tentoonstelling van de Lucasgezellen gaat van start in november in de 

tentoonstellingszaal.’ 

LB: ‘ Bedankt Jan om ons te informeren.’ 

FB: ‘ Met de corona-crisis is het zeer waarschijnlijk dat de musea voor de volgende vier 

weken dicht moeten.’ 

RD: ‘ Met de opening van Huis Janssens zou het niet handig zijn om een pré-

communicatie te starten naar de buurt en de bewoners van Sint-Niklaas toe om de 

belangstelling te prikkelen.’ 

FB: ‘ Dat is ook onze bedoeling. We zijn hier zeker mee bezig.’ 

LB: ‘ Dit is oké voor de museumcommissie’ 

 

 

 

 

7. Varia 

Na rondvraag bleken er geen variapunten te zijn. 
 

 

 

De voorzitter besluit hiermee de vergadering en bedankt iedereen voor zijn 

aanwezigheid. Volgende vergadering maandag 22 maart 2021 


